Referat af generalforsamling torsdag 2021.09.02.
Torsdag d. 2. september 2021 kl. 19:00 blev afholdt forsinket generalforsamling i Fritidscenteret,
Mellemvang 27, 4300 Holbæk.
Formanden bød velkommen til treogtyve fremmødte medlemmer, og indledte generalforsamlingen
med at foreslå en referent og dirigent iflg. dagsordenen.
Som referent blev valgt Dan Nielsen, Hørve.
Som dirigent blev valgt Aage Holst Jensen, Holbæk.
Dirigenten fik ordet, og meddelte, at generalforsamlingen var lovligt varslet iflg. vedtægterne.

Formand Michael Hansen, Vipperød, fremlagde sin beretning.
Indledningsvis blev holdt et øjebliks stilhed, for at mindes de medlemmer, som var afgået ved
døden i den forløbne sæson. Bl.a. havde klubben mistet sin revisor, Børge Andersen, Holbæk.
Det forgangne år havde, på grund af corona restriktioner, været meget stille. Kun fire
medlemsmøder blev gennemført, samt en møntbørs, som dog var godt besøgt.
Årets julearrangement var ramt af aflysning, ligesom det årlige foredrag.
Møder og arrangementer med naboklubber og foreninger var i corona tiden også ramt af massive
aflysninger.
Formanden redegjorde lidt om bestyrelsens opgaver hen over året.
Det var formandens håb at alting nu igen kunne fungere normalt, så alle aktiviteter kunne afvikles
planmæssigt.
Bl.a. er planlagt en jubilæums middag for klubbens medlemmer, idet alle 50-års arrangementer i
2020/2021 indtil nu har været umulige at gennemføre p.g.a. forsamlingsforbud i Danmark.
Formanden meddelte at der præges en jubilæumsmedalje i anledningen af 50-året.
Formanden takkede derefter bestyrelse og medlemmer for et godt samarbejde gennem 2020/2021,
især til dem, der altid var behjælpelige med gennemførelsen af vores aktiviteter.
Generalforsamlingen vedtog formandens beretning.

Kasserer Henning I. Larsen, Slagelse, fremlagde herefter årets regnskab, som viste et fint overskud
på driften, til trods for coronaens indflydelse, men der var bl.a. sparet en sum i forbindelse med
møntbørsen, hvor den sædvanlige avis annoncering var sparet.
En del af klubbens kassebeholdning er repræsenteret ved indkøbte møntsamlinger, som sælges
løbende på klubbens auktioner.
Regnskabet fremlagdes underskrevet af klubbens revisor.
Kassererens regnskab blev ligeledes vedtaget af generalforsamlingen.

Derefter var der valg til bestyrelsen iflg. dagsorden og klubbens vedtægter.
Kasserer Henning I. Larsen, Slagelse, modtog genvalg.
Bestyrelsesmedlem Niels Ole Dvinge, Vipperød, modtog genvalg.
Bestyrelsesmedlem Aksel Christiansen, Hørve, ønskede at udtræde af bestyrelsen.
I stedet blev suppleant Jannik Nielsen, Svinninge, valgt til bestyrelsen.
Som ny revisor blev valgt Hans Erik Søndergaard, Holbæk.
Suppleant Henrik Andersen, Svinninge, modtog genvalg.
Som ny suppleant blev valgt Jørgen Kurt Hansen, Faarevejle.

Kontingent blev foreslået uændret, DKK 110,00 pr. medlem.
På grund af de sparsomme aktiviteter, besluttedes det dog at undlade kontingentet for dette år
Dette blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ingen i forsamlingen havde bemærkninger til sidste punkt, ”Eventuelt”, så dirigenten kunne
nedlægge sin post som ordstyrer, hvorefter formanden erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
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